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Nu falmer skoven trindt om land, hvilket N.S.F. Grundtvig skrev teksten 
til i 1844. 

Vi synes lige at dette måtte være vores indgangsvinkel til denne stafet. 

Netop hjemkommet efter 4 dejlige dage i vores oase i Blåvand, hvor vi gik 
syn for sagen. Et birketræ (selvsået for rigtig mange år siden ), har lige 
nu vist sin kraft ved at dukke op med sine gule/orange farver imellem de 
altid grønne nåletræer, det  var så skønt et syn og meget livsbekræften-
de. 

Vi var ikke alene , det første ”vores” lille egern fik øje på bilen, mødte 
det op for atter at bliver forkælet. Der var rådyr samt harer, så kan man 
da ikke blive andet end i godt humør. 

For et stykke tid siden var jeg i Blåvand sammen med 3 andre ”gamle” 
spejdere, en stor oplevelse og et godt kammeratskab, er blevet skabt i 
forbindelse med vores Barsøture. I selvsamme weekend fandt vi en fugle-
konge, der vor fløjet ind i ruden og lå død ude på terrassen, men da den 
ikke så ret beskadiget ud, besluttede vi i stor enighed at den skulle ud-
stoppes. Den er blevet afleveret hos en ornitolog i Taps, der fortalte mig, 
at der ikke fandtes ret mange fuglekonger, hvilket fjorde det endnu mere 
interessant. Vi venter nu alle 4 spændt på resultatet. 

Ja skoven falmet, men endnu er det en del blade på træerne, vi havde 11 
grader ved Vestkysten medio nov. 

Konklusionen af ovenstående er, hvor er det dejligt at bo i et land med 
forskellige årstider. 

 

Hermed ønskes alle en glædelig jul samt et godt nytår. 

 

Birgit Hansen 

2. Gilde 

 

Stafetten sendes videre til Lis Berg, 1. Gilde                      
                  



GildeNyt Side 2 117 december 2016 

 

 

 

 

 

2. Sct. Georgs Gilde Aabenraa  

inviterer til 
 

 

 

 

                                                  

på Felsted Skole 

Traditionen tro har vi igen julehygge med fælles madlavning og spisning. 

Hvornår: Onsdag d. 7. december 2016 kl. 18:00 

Husk Nissehue, forklæde eller andet jule-kokke-udstyr!! 

 

                   Tilmelding til: 

Susanne og Knud Lange  

kogslange@gmail.com 74629227 / 40646438  

senest mandag d. 5. december  

Hilsen Nordstjernen 

 
Jytte Paulsen, ulveleder hos KFUM spejderne i Løjt fik sig en 
overraskelse, da repræsentanter for de 3 Sct. Georgsgilder i 
Åbenrå kommune mødte op for at uddele Sct. Georgs prisen 
2016. 

Overrækkelse af prisen, der består af et diplom og et gave-
kort på kr. 2000,00 foregik i Løjt Spejderhus i forbindelse 
med et spejdermøde med deltagelse af spejdere og ledere 
samt forældre. 

mailto:kogslange@gmail.com
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83. Stiftelsesfest 

Alle gildebrødre m/ledsagere inviteres til julefrokost i 

1. Sct. Georgs Gilde. 

Tirsdag, den 13. december 2016. 

Vi mødes kl. 19.00 i Spejdergaarden, Rødekro. 

 

Der serveres traditionelle juleretter. 

Der bliver historie oplæsning.  

                         Julemanden kommer på besøg. 

                         Blandet med julehygge og julens sange.  

 

Årets julepris kr. 70.- incl. drikkevarer. 

 

Tilmelding senest 06. december 2016.  

Christen tlf: 2042 2957   Christen@borregaard.eu 

  

 

Medbring en pakke til ca. kr. 30.- 

 

Glade julehilsner 

Gruppe 2012 

Christen 

mailto:Christen@borregaard.eu
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Sangaften med Jens Rosendahl 

 

Sangaften med Jens Rosendal 

Mange gildebrødre fra de tre gilder i Aabenraa Kommune samt Vojens-gildet mødte 
glade og forventningsfulde op i Menighedshuset i Tinglev, hvor den arrangerende 
gruppe fra 2. Gilde havde fået en aftale med Jens Rosendal. 

Det blev en dejlig aften sammen med den fine digter. Stille og beskeden og med et dejligt glimt i øjet 
fortalte han om sine sange i Højskolesangbogen. ”Jeg er den nulevende digter, der har flest sange i 
Højskolesangbogen”, sagde han, og så kom det ydmyge: ”Men den rekord falder jo på et tidspunkt”, 
efterfulgt af en munter latter. 

Jo, vi sang sammen, lo sammen og kneb måske også en lille tåre i aftenens løb. Dig-
te, som både er smukke og eftertænksomme, er ved hjælp fra dygtige komponister 
blevet til dejlige sange, som vi gerne synger igen og igen. 

Tiden fløj af sted, vi kunne sagtens have brugt mere tid og sunget flere af hans fine 
sange. 

Tak til gruppen for en rigtig dejlig aften 

   Kirsten 

 
 

                  

Lauseniana Nytårskoncert 2017 

Solist: Julie Meera Albertsen, sopran  

Søndag den 22. januar 2017 kl. 15.00 

Holmberg-hallen, Harrislee 

Koncerten er for Gildemedlemmer med ledsager. 

Et fællesarrangement for 1. og 2. Aabenraa og Bov 

Gildet 

Efter koncerten er der festmiddag i Frøslevlejren. 

               ( Medbring selv drikkevarer) 

           Billetter og bindende tilmelding til festmiddagen 

senest søndag den 08 Januar  2017 

                       til Kim R Hansen  Tlf. 93990562  eller 

                      mail: khansenfour@kabelmail.dk  

 

Billetpris: 150.00 kr. betales ved tilmelding til  

konto reg. nr. 8065 kontonr. 0000222179 

( der er kun 30 billetter, sælges efter først til mølle  ) 

 

Festmiddagen er til vores sædvanlige rimelig 

pris max.. 100 kr. 

Betales ved middagen. 

Med Gildehilsen 

Grænsegildet Bov 

mailto:Khansenfour@kabelmail.dk
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Barsøgruppen havde inviteret til kransebinding den 22 november i spejdergården, Rødekro. 

23 personer mødte op og Kjeld Leen vejledte i kransebinding og havde sørget 

 for at alle materialer var til stede.  

En super dejlig hyggeaften som foregik med julesange (med nyt indhold)  

gløgg og æbleskiver samt  kaffe og kløben. 

 

Hilsen Erik Berg  

 
 

1. Sct. Georgs Gilde Aabenraa 
indkalder til extraordinært  

gildeting 

Tirsdag, den 17. januar 2017  

Spejdergården 

Rødekro kl. 18.30 
 
Dagsorden: 

 
Valg af dirigent / referent 
 
Vedtagelse af salg af Barsøhuset. 
 
Eventuelt 

 
Gildeledelsen 

Anne-Marie 

 
Årets juledekorationer, som nogle få 
standhaftige gildebrødre lavede igen i 
år sammen med De grønne pigespejde-

re i Rødekro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140 stk. blev det i år.  

Bagefter var der hotdog til alle. 
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GILDEKALENDER 

 

December 2016 

 

      

 

 

Fra 2. oktober til 25. december 2016 

Hjelm Skov 

Søndage fra kl. 10.00 -  11.30 

Mødested:  P-Plads ved Skyttegården 

  

 7. december Julekøkken 2. Gilde 

13. december Stiftelsesfest 1. Gilde       

             

 

 

 

 

 
Tirsdag den 6. december (eftermiddagstur) 

Juletur i Årup Skov ved Aabenraa 

Vandreturen i Årup Skov byder på smuk og varieret natur. 
Efter turen samles vi i Ensted KFUM -Spejdernes hus i 
Stubbæk, hvor vi nyder Glühwein og æbleskiver og syn-
ger julesange. 

 Dead-line for næste udgave af Gilde Nyt 20.december 2016.  

Indlæg sendes som vedhæftet Word fil eller som almindelig tekst på mail til Gildenyt@aabenraagilderne.dk 

Tænk ikke på opsætning, kolonner eller margener. Det er meget nemmere for mig at få teksten uden nogen 
form for opsætning.   

 Er der billeder el. lign. så sæt det til under teksten så jeg selv kan anbringe dem. 

 REDAKTØREN                  

Den 17. november kunne Henrik Bisbjerg fejre sin 70 års fødselsdag. 

 

Den 24. december kan Kirsten Frisk Sørensen fejre sin 60 års fødselsdag 

Vi siger TILLYKKE 


